






 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم تس نم ةءارق جمانرب
 ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ ؛ةسردملا

 يطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنكمتملا ةءارقلا
 عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم نم اًمساو اًقاطن

 نمض عقي «جماتربلا | اذه يف .ةّيساسألا تادرفملا راركت نإ .فراعملاو كرادملا
 نم ةلحرم لك يف . نهُّذلا يف ىنعملا خيسرتو ٌحيحصلا ّنطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم

 نم «ةلحرم دعب ةلحرم ءجّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا
 تادرفم ىلإ «لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع
 «هنّكمتو ديرجتلا ةّو لا :ةراهملا هيف :يمنت تاَعوضومو ةيمانتم بيكارتو

 اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا نم «رمألا ةياهن يف

 لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه بتك .اهبيلاسأو
 ةعتمل ٌيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ّيلاثم جمانرب هّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو
 ءاضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا

 ةّلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا .'" (يناثلاو لّوألا) ةءارقلاب ءدبلا .” (1©10 8611) ةءارقلا لبق ام ١.
 (سماخلاو عبارلا) ريب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .5 (ثلاثلاو يناثلا)
 .(سداسلاو سماخلا) ةنّكمتملا ةءارقلا .”
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 ْنِسْفَظطِلا
 هَلاَوْخَأَو

 نوئِشان نانشبل بكم يفرْثفَّتلاَو ةميرشلا ةّرْشاد : دادعإ

 ةدوطثتاكث تر نانشيل ةبنتكم ما



 يتوب رع

 اهب َريعَتَي يلا ٌةقيرَّطلا وه ُسْفَطلا
 .انلوَح نم ءاوَهلا
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 417 .ةَيديَج ٍتاَبَح ٍبُْحّسلا ٌءام ُطَقاستَي
 :ا64 اهيجك ور



 - ا

 يف

3[ ١ 

2 ١ 

د

 

:
 

هو 72
 6 
 د

 و

7 

 | ء 0

 ا

0 



 ءاّدج اًدراب ٌءاوَهلا نوكي َنيح اًنايْح ا
 ا يس



 .ٌةنجْلَك ٌةفصاع هذه لوقت طِقاستملا
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 ٌسْفّطلا ٌنوكُي ٍقِطانَملا ضْعَب يف
 ةركت قطانتلا ضقت ىف ءاذج اكوام
 .حايّرلا َديِدَّش ٌسقطلا





 .ٌدينارط اهيَمَسُن حايرلا عرس 1

 َلِصت نأ ْنِكْميدانَّْطلا يف حيّرلا ٌةعْرس
 .ةعاّسلا يف اًرتِموليك ١ مقالا ١
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 يملاع ٌيرارك سابا

 ءارحّص
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 ٍتاهّمَألاو ِءابآلاَو نيمَّلعُملا ىلإ ةمِلَك
 لافطألا َحّنمَتل ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم ٍبْتُك أرقأ انأ ةليلس
 .ةءارقلل ةحجان ةيادب مهل ٌرّقوتو ةقّثلا

 صعب نوفّلأي اوراص نيذلا لافطألا باني :ثِلاثلا ىوتسُملا

 .ةريصق اُلَمْج اوأرقي نأ ىلع نيرداق اوراصو ةطيسبلا تامِلَكلا

 َدِعاستل رّركتت تارابع ىلع يوتحت ىوتسُملا اذه يف ةلمج لك
 موسُر ةحفص ّلك يفو .رسُملا نم ديزمب اوأرقي نأ يف لافطألا

 هتءارق ىلع عّجْشُتو ّصّنلا مُهَق يف دِعاسُت ةقّوشُمو ةلّصفُم
 .هب عاتمتسالاو

 باتكلا اذه
 ةءارق مهنكمُي ديزملا بلط يف نوبَعرَي نيذلا نوئدتبُملا ءارَقلا ٠

 .راطإ نمض ةدراولا تامولعملا ةرقف

 ديزكو تادّرقملا ينفق ةيساسأ تامولحم دري رولا تاميلك ه
 ضنا مق يف
 .ةفلتخملا سقطلا لاوحأ ناضرعت 4١و14 نيّبحْفّصلا يف رّوُصلا .
 نم همّلعت ام لوح ئراقلا عم ثّدحتلل نيّتحْفَّصلا نيتاه اومدختسإ

 .باتكلا
 يف انتدعاسُمل دّرسَملا مدختسُن .طيسب دّرسَم باتكلا رخآ يف ٠

 .انُمُهَي يذلا عوضوملا ةحفص داجيإ

 .عيجشّتلاو ةدعاسُملا نم ريثكلا ىلإ نوجاتحّي نوئدتبُملا ءاّرَقلا
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 «ةدعاسُملا نم ءيشب ,نورودقي لافطأل وه 5

 .ةطيسب ةريصق لَمُج ةءارق ىلع كالا ووتسملا

 .٠ .ةفولأمو ةقّوشُم عيضاوَم ,

 .ةلادو ةحضاو رّوص تامِلك ٠
 .ةرّركتُم ةطيسب لَمُج .
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15810 378-9953-80-738-0 

1789955186 50 

 جلتمم 11 المات عفت"
 مدع عطتجاات 9 ة هت


